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  ).١(ثالثةُ اُألصول
  ):٢(اعلَم رحمك اُهللا أنه يجِب علَينا تعلُّم أربعِ مسائلَ

__________  
 يف العقيدة ألفها الشيخ أبو عبد اهللا اإلمام حممد بن عبد الوهاب بن سليمان بن هذه رسالة مهمة) ١(

علي التميمي احلنبلي اإلمام املشهور ادد لما اندرس من معامل اإلسالم يف النصف الثاين من القرن الثاين 
  .عشر ـ رمحه اهللا وأكرم مثواه ـ 

األصول ليدرسوها وحيفظوها ، ولتستقر يف قلوم وقد كان ـ رمحه اهللا ـ يلقن الطلبة والعامة هذه 
  .لكوا قاعدة يف العقيدة 

وكان مولده سنة مخس عشرة ومائة وألف من . وكانت وفاته سنة ست ومائتني وألف من اهلجرة 
وقد كان عمرا مليئا باخلري والدعوة إىل اهللا والتعليم واإلرشاد . اهلجرة ، فقد عمر إحدى وتسعني سنة 

وقد أنقذ اهللا به العباد والبالد يف زمانه يف هذه اجلزيرة ، وانتشرت دعوته يف غري .  على ذلك والصرب
اجلزيرة من الشام ومصر والعراق واهلند وغريها ، بسبب الدعاة الذين محلوا عنه العلم وانتقلوا إىل تلك 

ـ ومن أتباعه وأنصاره البلدان والدول ، وبسبب املكاتيب والكتب اليت انتشرت منه ـ رمحه اهللا 
  .والدعاة التابعني له يف الدعوة إىل اهللا 

  .هذه املسائل جيب أن يتعلمها املؤمن واملؤمنة صغارا وكباراً) ٢(

)١/١(  



  

  ...، وهو معرفةُ اِهللا ،) ١(العلم ) : األوىل (
  )٢(ومعرفة نبيه

__________  
وهذا .  ، ويعرف دين اهللا الذي خلق من أجله فعلى اإلنسان أن يتعلم ويتبصر حىت يكون على بينة) ١(

أن يتبصر العبد ؛ : العلم هو معرفة اهللا ، ومعرفة نبيه ، ومعرفة دين اإلسالم باألدلة ؛ فهذا أول شيء 
من هو ربه ؟ فيعرف أن ربه اخلالق الذي خلقه ، ورزقه ، وأسدى إليه النعم ، وخلق من قبله ، وخيلق 

ال ملك مقرب . ، وأنه اإلله احلق املعبود الذي ال يستحق العبادة سواه أبدا من بعده ، هو رب العاملني 
  .، وال نيب مرسل ، وال جن ، وال إنس ، وال صنم ، وال غري ذلك

بل العبادة حق هللا وحده ، فهو املعبود حبق ، وهو املستحق بأن يعبد ، وهو رب العاملني ، وهو ربك 
  .وخالقك وإهلك احلق سبحانه وتعاىل 

وهي أن تعرف ربك ونبيك ودينك باألدلة ـ قال اهللا وقال الرسول ـ ال : فتعرف هذه املسألة األوىل 
  =بالرأي وال بقول فالن ، بل باألدلة من اآليات واألحاديث ، وذلك هو دين اإلسالم الذي أنت 

وما خلَقْت اجلن { : تعاىل وهو عبادة اهللا الذي قال فيها سبحانه و. مأمور بالدخول فيه ، وااللتزام به 
 وندبعيإلَّا ل سالْإِنهذه العبادة هي اإلسالم ، وهي طاعة اهللا ورسوله ، والقيام بأمر اهللا وترك . } و

يا أيها الناس اعبدواْ { : هذه هي العبادة اليت خلق الناس ألجلها وأمر اهللا ا الناس يف قوله . حمارمه 
يعين اعبدوه بطاعة أوامره واجتناب نواهيه ، وإسالم الوجه له وختصيصه بالعبادة سبحانه وتعاىل } م ربكُ
.  
ومن ذلك أن تعرف نبيك وهو حممد بن عبد اهللا بن عبداملطلب اهلامشي القرشي املكي مث املدين ـ ) ٢(

علمك ويرشدك فتؤمن بأنه عليه الصالة والسالم ـ فتعرف أنه نبيك وأن اهللا أرسله إليك بدين احلق ي
رسول اهللا حقا وأن اهللا أرسله للعاملني مجيعا من اجلن واإلنس ، وأن الواجب اتباعه ، والسري على 

  .وسيأيت تفصيل هذا يف األصل الثالث من األصول الثالثة . منهاجه 

)١/٢(  

  

  .، ومعرفة دين اإلسالم باألدلة
  ).١(العمل به): الثانية(
  ).٢(ة إليهالدعو) : الثالثة(

__________  



أي أن تعمل ذا الدين من صالة وصوم وجهاد وحج وإميان وتقوى فتعمل باإلسالم ؛ ألنك ) ١(
خملوق له ، وخملوق لعبادة اهللا ؛ فعليك أ ن تعلم وتعمل به فتعبد اهللا وحده ، وتقيم الصالة ، وتؤدي 

ه ورسله وكتبه وباليوم اآلخر ، وبالقدر الزكاة ، وتصوم رمضان ، وحتج البيت ، وتؤمن باهللا ومالئكت
خريه وشره ، وتأمر باملعروف ، وتنهى عن املنكر ، وترب والديك ، وتصل األرحام ، إىل غري ذلك فتعمل 
مبا أمرك اهللا به ، وتنتهي عما اك اهللا عنه ، وتترك املعاصي اليت أنت منهي عنها ، وتفعل الواجبات اليت 

  .أنت مأمور ا 
أن تدعو إىل هذا الدين فتنصح الناس بأن يستقيموا عليه ، وترشدهم وتأمرهم باملعروف أي ) ٢(

فعلى كل مسلم أن يدعو إىل اهللا حسب طاقته . هذه هي الدعوة إىل دين اإلسالم . وتنهاهم عن املنكر 
فكل واحد ـ رجل أو امرأة ـ عليه قسط من هذا الواجب من التبليغ والدعوة واإلرشاد . وعلمه 

وأن يدعو إىل توحيد اهللا ، وإىل الصالة واحملافظة عليها ، وإىل الزكاة وأدائها ، وإىل صوم . والنصيحة 
  .رمضان ، وحج البيت مع االستطاعة ، وإىل بر الوالدين ، وصلة األرحام ، وترك املعاصي كلها

)١/٣(  

  

  ).١(الصرب على األذى فيه): الرابعة(
__________  

ذى يف هذه األشياء ، فقد حيصل لإلنسان أذى ، قد يتعب من املدعو أو غريه ، أي يصرب على األ) ١(
فاملؤمن يصرب على إميانه باهللا ، ويصرب . من أهله أو غريهم ، فالواجب الصرب واحتساب األجر عند اهللا 

يم ، واألمر على العمل مبا أوجب اهللا عليه ، وترك ما حرم اهللا عليه ، ويصرب يف الدعوة إىل اهللا ، والتعل
صرب . فالدين كله حيتاج إىل صرب . فال بد من الصرب يف هذه األمور كلها . باملعروف والنهي عن املنكر 

على دعوة اهللا وحده ، وصرب على أن تصلي ، وتزكي ، وتصوم ، وحتد ، وتأمر باملعروف وتنهى عن 
إذا مل يصرب ؛ وقع فيما حرم اهللا عليه ، فاإلنسان . املنكر ، وصرب عن احملارم والسيئات، فتحذر من قرا 

. } فَاصبِر كَما صبر أولُو الْعزمِ من الرسلِ { : وهلذا قال تعاىل لرسوله . أو ترك ما أوجب اهللا عليه 
. } رك إِلَّا بِاِهللا واصبِر وما صب{ : ، وقال تعاىل} واصبِر لحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِنا { : وقال سبحانه 
واصبِر إنَّ اَهللا مع الصابِرِين { : وقال تعاىل . } إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ { : وقال تعاىل 

  .واحذروا خمالفة أمره وارتكاب يه . يعين اصربوا على طاعة اهللا ، وترك معصيته . } 

)١/٤(  

  



والْعصرِ ـ إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ ـ إِلَّا الَّذين َآمنواْ { : بسم اهللا الرمحن الرحيم: قوله تعاىل) ١(والدليل
  .} وعملُواْ الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ 

__________  
ه السورة العظيمة احلجة هلذه األمور ، وهذا هو ففي هذ: وهذا هو الدليل على هذه املسائل األربع ) ١(

إميان باحلق وعمل به ودعوة إليه وصرب على األذى . فالدين كله إميان وعمل ودعوة وصرب . الدين كله 
أي الذين آمنوا وعملوا : اآلية } إِلَّا الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات { فيه ، والناس كلهم يف خسارة 

وقد أقسم اهللا . ات ، وتواصوا باحلق ، وتواصوا بالصرب ، فهؤالء هم الراحبون ، وهم السعداء الصاحل
. وهو الصادق سبحانه وتعاىل وإن مل يقسم ، ولكن أقسم لتأكيد املقام } والْعصرِ { : على هذا بقوله 

السماء ذات الربوج ، واهللا سبحانه وتعاىل يقسم مبا شاء من خلقه ، فال أحد يتحجر عليه ، فأقسم ب
وأقسم بالسماء والطارق ، وبالضحى وبالشمس وضحاها ، وبالليل إذا يغشى ، وبالنازعات ، وغري 

ذلك ؛ ألن املخلوقات تدل على عظمته ، وعلى أنه سبحانه هو املستحق للعبادة ولبيان عظم شأن هذه 
وأما املخلوق فليس له أن يقسم إال . املخلوقات اليت تدل على وحدانيته وأنه املستحق للعبادة وحده 

بربه ، فال يقسم وال حيلق إال باهللا ، وال جيوز له أن حيلف باألنبياء ، وال باألصنام ، وال بالصاحلني ، وال 
هذا هو الواجب على املسلم ؛ لقول النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم . باألمانة ، وال بالكعبة ، وال بغريها 

وقال ـ عليه الصالة . أخرجه اإلمام أمحد بإسناد صحيح " اهللا فقد أشرك من حلف بشيء دون : " ـ 
فالواجب على كل مسلم ومسلمة " .= =من كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت : " والسالم ـ 

  .احلذر من احللف بغري اهللا وأن تكون أميام كلها باهللا وحده سبحانه وتعاىل 

)١/٥(  

  

  ) .٢(لو ما أنزل اهللا حجة على خلقه إال هذه السورة لكفتهم: - تعاىلرمحه اهللا-ـ) ١(قال الشافعي
فَاعلَم { : قوله تعاىل : العلم قبل القول والعمل ، والدليل ) باب: (-رمحه اهللا تعاىل-) ٣(وقال البخاري

 بِكذَنل رفغتاسإِلَّا اُهللا و لَا إِلَه ه؛ فبدأ بالعلم قبل القول والعمل} أَن.   
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

__________  
هو اإلمام املشهور ، أحد العلماء الكبار ، وأحد األئمة األربعة ، وهو حممد بن إدريس : الشافعي ) ١(

  .الشافعي املطليب ، املولود سنة مخسني ومائة ، وتويف سنة أربع ومائتني 
  : هذه السورة لكفتهم ، ويف رواية لو ما أنزل اهللا حجة على خلقه إال : - رمحه اهللا-يقول) ٢(
؛ أي لو نظروا فيها وتأملوا فيها لكانت كافية يف إلزامهم " لو فكر الناس يف هذه السورة لكفتهم " 



باحلق ، وقيامهم مبا أوجب اهللا عليهم ، وترك ما حرمه عليهم ؛ ألن اهللا بني أن الذين آمنوا وعملوا 
 هم الراحبون ، ومن سواهم خاسر ، وهذه حجة قائمة على الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب

وجوب التواصي ، والتناصح ، واإلميان والصرب ، والصدق ، وأنه ال طريق للسعادة والربح إال ذه 
  .إميان صادق باهللا ورسوله ، وعمل صاحل ، وتواص باحلق ، وتواص بالصرب : الصفات األربع 

. مد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري ، من خبارى يف الشرق األوسط هو أبو عبد اهللا حم: البخاري ) ٣(
ولد سنة أربع وتسعني ومائة ، يف آخر القرن الثاين ، ومات سنة ست ومخسني ومائتني يف وسط القرن 

وهو صاحب الصحيح ، وله مؤلفات أخرى عظيمة نافعة ـ . كان عمره اثنتني وستني سنة . الثالث 
؛ } فَاعلَم أنه لَا إِلَه إِلَّا اُهللا { : العلم قبل القول والعمل ؛ لقول اهللا سبحانه : باب  : يقول. رمحه اهللا ـ 

فاإلنسان عليه أن يتعلم أوال ، مث يعمل ؛ فيتعلم دينه ، ويعمل على . فبدأ بالعلم قبل القول والعمل 
  .بصرية ، واهللا أعلم 

)١/٦(  

  

  :الثالث والعمل ن ) ١( مسلم ومسلمة تعلم هذه املسائل أنه جيب على كل-رمحك اهللا-اعلمـ 
  )٢(أن اهللا خلقنا ورزقنا ومل يتركنا مهالً ) : األوىل(

__________  
  .هذه املسائل الثالث من أهم املسائل اليت تتعلق بالتوحيد وحقوقه ) ١(
ه خلقهم ألمر عظيم ، وحلكمة اهللا خلق اخللق ليعبدوه فلم خيلقهم مهالً ، وال سداً ، وال عبثاً ، لكن) ٢(

وما { : عظيمة فيها سعادم ، وفيها جنام ، وهي أن يعبدوا اهللا وحده ال شريك له كما قال تعاىل 
يا أَيها الناس { : وهذه العبادة أمرهم اهللا ا يف قوله سبحانه . } خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدونَ 

وما أُمرواْ إِلَّا ليعبدواْ { : ، ويف قوله } واعبدواْ اَهللا ولَا تشرِكُواْ بِه شيئًا { : ، ويف قوله }  ربكُم اعبدواْ
 ينالد لَه نيصلخيف آيات كثرية أمرهم فيها بالعبادة ، وهي توحيده جل وعال ، وختصيصه } اَهللا م ،

فهو املستحق للعبادة . رجاء وتوكل ورغبة ورهبة وصالة وصوم وغري ذلك بالعبادة من دعاء وخوف و
ويدخل يف ذلك فعل األوامر ، وترك النواهي ؛ فأداء األوامر اليت . ـ جل وعال ـ دون كل ما سواه 

أمرك اهللا ا ورسوله ، وترك النواهي اليت اك اهللا عنها ورسوله ؛ كل هذا داخل يف العبادة ، وهذا هو 
فال تصل إال هللا ، وال تركع إال له ، وال تذبح إال له . سالم ، وهو الدين ، وهو اإلميان ، وهو اهلدى اإل

أما االستعانة حباضر قادر فيما . ، وال تدع إال إياه ، وال تتوكل إال عليه إىل غري ذلك من العبادات 
استغاثَه الَّذي من شيعته علَى فَ{ : يقدر عليه ؛ فهذا ليس بعبادة ، كما قال سبحانه يف قصة موسى 

 هودع ني مأما دعاء امليت ، ودعاء الغائب الذي ال يسمع . ؛ فإن موسى قادر على أن يغيثه } الَّذ



كالمك ، أو دعاء الصنم أو اجلن أو األشجار ، وحنوها ؛ فهذا شرك املشركني ، وهو الشرك األكرب 
ولَو أَشركُواْ لَحبِطَ عنهم ما كَانواْ { : ، وقال تعاىل }  الشرك لَظُلْم عظيم إِنَّ{ : الذي قال اهللا فيه 

، وقال } إِنَّ اَهللا لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء { : ، وقال سبحانه } يعملُونَ 
، فاهللا خلقنا ورزقنا } لَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولَقَد أُوحي إِ{ : سبحانه 

  .ومل يتركنا مهال بل أمرنا بتوحيده وطاعته وترك معصيته 

)١/٧(  

  

..  
: اىل ، والدليل قوله تع) ٢(، فمن أطاعه دخل اجلنة ، ومن عصاه دخل النار) ١(بل أرسل إلينا رسوالً 

إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولًا شاهدا علَيكُم كَما أَرسلْنا إِلَى فرعونَ رسولًا ـ فَعصى فرعونُ الرسولَ { 
  .}فَأَخذْناه أَخذًا وبِيلًا 
__________  

، وأنزل عليه القرآن هو حممد ـ عليه الصالة والسالم ـ بكل ما تقدم : وأرسل إلينا رسوال ) ١(
بذلك ، لنستقيم على ما فيه من اهلدى ، ونعمل مبا فيه من األوامر ، وننتهي عما فيه من النواهي ، 

جاء ليعلم الناس دينهم ؛ . وعلى يد حممد رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ خامت النبيني واملرسلني 
  .فهو خامت األنبياء وإمامهم وأفضلهم 

هذا الرسول واستقام على دينه ؛ فله اجلنة ، ومن عصى هذا الرسول وحاد عن دينه فله فمن أطاع ) ٢(
كَما { ..= =بأعمالكم : يعين : } إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولًا شاهدا علَيكُم { : النار، كما قال تعاىل 

فَعصى فرعونُ الرسولَ { . الة والسالم ـ ، فهو مرسل ـ عليه الص} أَرسلْنا إِلَى فرعونَ رسولًا 
  .؛ أي أخذنا فرعون أخذا وبيال يف الدنيا بالغرق ، ويف اآلخرة بالنار } فَأَخذْناه أَخذًا وبِيلًا 

)١/٨(  

  

والدليل ) . ١(أن اهللا ال يرضى أن يشرك معه يف عبادته أحد ، ال ملك مقرب ، وال نيب مرسل): الثانية(
  .} وأَنَّ الْمساجِد لله فَلَا تدعواْ مع اِهللا أَحدا{ : تعاىل قوله 

__________  
أن تعلم أن اهللا ال يرضى أن يشرك معه أحد يف : هذه املسألة الثانية إمنا هي حتقيق للمسألة األوىل ) ١(

فهو سبحانه ال يرضى أن عبادته ، كما أنه اخلالق الرازق احمليي املميت ، الذي خلقك وأعطاك النعم ، 



يشرك معه أح من اخللق ، ال نيب مرسل ، وال ملك مقرب ، وال غريمها ؛ ألن العبادة حق اهللا وحده ، 
؛ } إِياك نعبد وإِياك نستعني { : ، وكما قال تعاىل } وقَضى ربك أَلَّا تعبدواْ إِلَّا إِياه { : كما قال تعاىل 

لشرك به هو أعظم الذنوب ، وقد جاء يف اآليات الكثرية األمر بإخالص العبادة هللا وحده ، والنهي ألن ا
فتؤمن بأن اهللا هو اخلالق الرازق احمليي املميت، وتؤمن بأنه : عن عبادة ما سواه ن فتجمع بني أمرين 

{ : قال سبحانه سبحانه هو املستحق للعبادة من ذبح وصالة وصوم وغري ذلك من العبادات ، كما 
 داحو إِلَه كُمإِلَها { : ، وقال سبحانه}وداِهللا أَح عوا معدفَلَا ت {.  

)١/٩(  

  

أن من أطاع الرسول ووحد اهللا ال جيوز له مواالة من حاد اهللا ورسوله ولو كان أقرب ) : ١) (الثالثة(
منونَ بِاِهللا والْيومِ الَْآخرِ يوادونَ من حاد اَهللا ورسولَه ولَو لَا تجِد قَوما يؤ{ : قريب ، والدليل قوله تعاىل 

 هنوحٍ مبِر مهدأَيانَ والْإِمي ي قُلُوبِهِمف بكَت كلَئأُو مهتريشع أَو مهانوإِخ أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهواْ َآبكَان
 ملُهخدياِهللا أَلَا و بزح كلَئأُو هنواْ عضرو مهناُهللا ع يضا ريهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج

  )٢(}إِنَّ حزب اِهللا هم الْمفْلحونَ 
__________  

ة أنه ال جيو له أن يوايل وهذه هي املسألة الثالثة وهي من أهم الواجبات أن يعلم كل مسلم ومسلم) ١(
فكل من أطاع اهللا ورسوله ووحد اهللا جل وعال يلزمه أن يعادي الكفار ويبغضهم . املشركني أو حيبهم 

أي ال جتد يا حممد قوما أهل إميان : } لَا تجِد قَوما { : يف اهللا ، وال جيوز له مواالم وحمبتهم لقوله تعاىل 
يا أَيها الَّذين َآمنواْ لَا تتخذُواْ الْيهود والنصارى { : وقال تعاىل . له صادق يوادون من حاد اهللا ورسو

 نيمالظَّال مي الْقَودهإِنَّ اَهللا لَا ي مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتن يمضٍ وعاُء بيلأَو مهضعاَء بيلوقال عز . } أَو
د كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُواْ لقَومهِم إِنا برآُء منكُم ومما قَ{ : وجل 

مؤى تتا حداُء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمناِهللا كَفَر وند نونَ مدبعت هدحواْ بِاِهللا وفال . } ن
  .بد من البغضاء والعداوة ألعداء اهللا ، ومودة املؤمنني وحمبتهم 

هكذا املؤمن حيب أولياء اهللا ، ويتعاون معهم على اخلري ، ويكره أعداء اهللا ويبغضهم ويعاديهم يف ) ٢(
يلّ األمر ؛ ألن الرسول ـ صلى اهللا ـ وإن دعاهم إىل اهللا ، وإن أقرهم يف بالده وأخذ منهم اجلزية كو

وأخذ اجلزية منهم فيه عون للمسلمني . اهللا عليه وسلم ـ أخذ اجلزية من اليهود والنصارى واوس ـ 
أما . وهذا خاص بأهل الكتاب واوس . فإن أبوا اإلسالم واجلزية قوتلوا مع القدرة . ، ال حمبة هلم 

قاتلون حىت يدخلوا يف اإلسالم كالوثنيني والشيوعيني وغريهم بقية الكفار فال تقبل منهم اجلزية ، بل ي
وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون { : من أصناف الكفرة مع القدرة على ذلك ؛ لقول اهللا سبحانه 



سبِيلِ اِهللا ذَلكُم انفرواْ خفَافًا وثقَالًا وجاهدواْ بِأَموالكُم وأَنفُِسكُم في { : ، وقوله سبحانه } الدين هللا 
فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُواْ الْمشرِكني حيثُ { : ، وقوله سبحانه } خير لَّكُم إِنَّ كُنتم تعلَمونَ 

واْ وابفَإِنْ ت دصركُلّ م مواْ لَهداقْعو موهرصاحو مذُوهخو موهمدتجلُّواْ وكَاةَ فَخا الزوآتلَاةَ وواْ الصأَقَام
 يمحر إِنَّ اَهللا غَفُور مبِيلَهومراده سبحانه مع القدرة على ذلك ؛ . واآليات يف هذا املعىن كثرية . } س

. اآلية }  اَهللا ما استطَعتم فَاتقُواْ{ : ، وقوله سبحانه } لَا يكَلِّف اُهللا نفْسا إِلَّا وسعها { : لقوله عز وجل 
{ : مث قال تعاىل يف آخر اآلية . وألنه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مل يقاتل املشركني حىت قوي على ذلك 

 هنوحٍ مبِر مهدأَيانَ والْإِمي ي قُلُوبِهِمف بكَت ك؛ أي قواهم بقوة منه } أُولَئ.  

)١/١٠(  

  

.  
  .ملة إبراهيم أن تعبد اهللا وحده خملصاً له الدين) ٢(هللا لطاعته أن احلنيفية ا) ١(اعلم أرشدك 
وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون { : مجيع الناس ، وخلقهم هلا ، كما قال تعاىل ) ٣(وبذلك أمر اهللا 

{  
  )٤(التوحيد : يوحدوين ، وأعظم ما أمر اهللا به : ومعىن يعبدون 

__________  
  .اعلم أرشدك اهللا لطاعته ، مجع ـ رمحه اهللا ـ بني التعليم والدعاء : قال ـ رمحه اهللا ـ ) ١(
ثُم أَوحينا { : احلنيفية ملة إبراهيم ، وهي أن تعبد اهللا خملصا له الدين ، وهي اليت قال اهللا فيها لنبيه ) ٢(

 يماهرلَّةَ إِبم بِعات أَن كنِيفًا إِلَيفاحلنيفية هي امللة اليت فيها اإلخالص هللا ومواالته ، وترك اإلشراك . } ح
واحلنيف هو الذي أقبل على اهللا ، وأعرض عما سواه ، وأخلص له العبادة ؛ كإبراهيم . به سبحانه 

  .وأتباعه، وهكذا األنبياء وأتباعهم 
م بالتوحيد واإلخالص ، وخلقهم ليعبدوه ، وبذلك أمر اهللا مجيع الناس وخلقهم هلا ؛ فأمره: قال ) ٣(

وأمرهم بأن يعبدوه وحده يف صالم ، وصومهم ، ودعائهم ، وخوفهم ، ورجائهم ، وذحبهم ، ونذرهم 
: ، وقال } وقَضى ربك أَلَّا تعبدواْ إِلَّا إِياه { : ، وغري ذلك من أنواع العبادة ، كله هللا ، كما قال تعاىل 

هذه العبادة هي اليت . } يا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم { : ، وقال سبحانه } ك نعبد وإِياك نستعني إِيا{ 
وما { : خلق هلا الناس ، خلق هلا الثقالن وهي توحيد اهللا ، وطاعة أوامره ، واجتناب نواهيه ، قال تعاىل 

يعين يوحدوين يف العبادة ، وخيصوين ا ، بفعل األوامر ، وترك : } ا ليعبدونَ خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّ
  .النواهي إىل غري ذلك من اآليات 



وهو إفراد اهللا بالعبادة فتقصده بالعبادة دون كل من سواه ، فال . وأعظم ما أمر اهللا به التوحيد ) ٤(
  .نيا وال غري ذلك تعبد معه صنما وال نبيا وال ملكا وال حجرا وال ج

)١/١١(  

  

: ، والدليل قوله تعاىل ) ١(، وهو إفراد اهللا بالعبادة ، وأعظم ما ى عنه الشرك، وهو دعوة غريه معه 
  .} واعبدواْ اَهللا ولَا تشرِكُواْ بِه شيئًا { 

__________  
، وقال } حبِطَ عنهم ما كَانواْ يعملُونَ ولَو أَشركُواْ لَ{ : الشرك دعوة غريه معه ، وقد قال سبحانه ) ١(

ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولَتكُونن من { : سبحانه 
 رِيناسأن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ سئل ) : الصحيحني(، ويف } الْخ :بِ أعظم ؟ قال أيالذَّن  :

مث أي ؟ : قيل . أن تقتلَ ولدك خشيةَ أن يطعم معك : مث أي ؟ قال : قيل . أنْ جتعلَ هللا نِدا وهو خلقك 
فبني ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أن الشرك أعظم الذنوب وأشدها " . أن تزين حبليلة جارك : قال 

: قلنا . أال أنبئكم بأكرب الكبائر : "  عليه وسلم ـ ويف احلديث اآلخر يقول ـ صلى اهللا. وأخطرها 
. فالتوحيد هو إفراد اهللا بالعبادة . احلديث متفق عليه " . اإلشراك باهللا: قال ! بلى يا رسول اهللا 

تدعوه أو ختافه أو ترجوه أو تذبح له أو تنذر أو غري ذلك من . هو دعوة غري اهللا مع اهللا : والشرك 
هذا الشرك األكرب سواء كان املدعو نبيا أو جنيا ، أو شجرا أو حجرا أو غري ذلك ، . أنواع العبادة 
نكره يف سياق النهي ، فتعم : } شيئًا {، فـ } واعبدواْ اَهللا ولَا تشرِكُواْ بِه شيئًا { : وهلذا قال تعاىل 

، فأعظم ما أمر اهللا به } َهللا مخلصني لَه الدين وما أُمرواْ إِلَّا ليعبدواْ ا{ : كل شيء ، وقال سبحانه 
وهلذا . وأعظم ما ى اهللا عنه هو الشرك باهللا عز وجل ، كما تقدم . التوحيد ، وهو إفراد اهللا بالعبادة 

  .أكثر سبحانه وتعاىل يف القرآن من األمر بالتوحيد والنهي عن الشرك 

)١/١٢(  

  

معرفة العبد ربه ودينه : اليت جيب على اإلنسان معرفتها ؟ فقل ) ١(الثة ما األصول الث: فإذا قيل لك 
  .-صلى اهللا عليه وسلم-ونبيه حممدا 
ريب اهللا الذي رباين ورىب مجيع العاملني بنعمته ، وهو معبودي ، ) : ٣(من ربك؟ فقل ): ٢(فإذا قيل لك 

  .} لَّه رب الْعالَمني الْحمد ل{ : قوله تعاىل ) ٤(والدليل . ليس يل معبود سواه 
__________  



هذه األصول الثالثة جتمع الدين كله من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ وهي اليت يسأل عنها ) ١(
  .العبد يف قربه

  من ربك ؟: فإذا سأل سائل فقال ) ٢(
هذا .  معبود سواه وهو معبودي ، ليس يل. ريب اهللا الذي رباين ورىب مجيع العاملني بنعمته : فقل ) ٣(

مجيع املخلوقات كلهم عاملون ـ : والعاملون . } الْحمد للَّه رب الْعالَمني { : رب اجلميع ، كما قال 
إِنَّ ربكُم اُهللا الَّذي خلَق { : قال تعاىل . اجلن واإلنس والبهائم واجلبال واألشجار ـ كلها عامل 

 ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يغشي اللَّيلَ النهار يطْلُبه حثيثًا والشمس والْقَمر السموات والْأَرض في
 نيالَمالْع باُهللا ر كاربت رالْأَمو لْقالْخ أَلَا لَه ، رِهبِأَم اترخسم ومجالنوله ، فهو رب اجلميع له اخللق} و 

وهو .. اآلية } يا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم { : األمر وهو املستحق بأن يعبد ؛ وهلذا قال سبحانه 
  .معبودي ليس يل معبود سواه 

يعين الثناء كله هللا ، والعبادة من الثناء ومن : } الْحمدللَّه رب الْعالَمني { : والدليل قوله تعاىل ) ٤(
  .مد احل

)١/١٣(  

  

  .من ذلك العامل ) ٢(عامل ، وأنا واحد ) ١(وكل من سوى اهللا 
بآياته وخملوقاته ، ومن آياته الليل والنهار والشمس ) : ٤(مب عرفت ربك ؟ فقل) : ٣(فإذا قيل لك 

  .والقمر ، ومن خملوقاته السموات السبع واألرضون السبع ومن فيهن وما بينهما
__________  

  .سوى اهللا عامل ، من اجلن واإلنس واحليوانات واجلبال كلها عوامل وكل ما ) ١(
فعلى مجيع العاملني من . وأنا واحد من ذلك العامل الذي خلقه اهللا وأوجده وأجب عليه طاعته ) ٢(

وهكذا املالئكة عليهم أن يعبدوا . املكلفني من اجلن واإلنس أن يطيعوا اهللا ورسوله ويوحدوه جل وعال 
، وقال تعاىل } لَا يعصونَ اَهللا ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ { : ه، وهلذا قال تعاىل عن املالئكة اهللا وحد

 : }ونَ إِلَّا لفَعشلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعلُونَ ـ يمعي رِهبِأَم مهلِ وبِالْقَو هبِقُونسنِ لَا يم
  ..} ارتضى وهم من خشيته مشففُونَ 

  إذا قيل لك أيها املسلم مب عرفت ربك الذي أنت تعبده ؟) ٣(
عرفته بآياته وخملوقاته ؛ أي بآياته الكثرية ، ومبخلوقاته العظيمة ، اليت تدل على أنه الرب : فقل ) ٤(

عبد ، وأنه الذي خيلق ما يشاء ، ويعطي ومينع ، وينفع العظيم، وأنه اخلالق العليم ، وأنه املستحق ألن ي
ويضر، بيده كل شيء سبحانه وتعاىل ، فهو املستحق بأن نعبده بطاعته ودعائه واستغاثته وسائر أعمالنا 



ذه العبادة ، وه} وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدونَ { : قال تعاىل . وعباداتنا ؛ ألن اهللا خلقنا هلذا 
  .هي توحيده ، وطاعته ، واتباع شريعته ، وتعظيم أمره ويه قوال وعمال 

)١/١٤(  

  

ومن َآياته اللَّيلُ والنهار والشمس والْقَمر لَا تسجدواْ للشمسِ ولَا للْقَمرِ { : والدليل قوله تعاىل 
لَقَهي خالَّذ لَّهواْ لدجاسونَ ودبعت اهإِي متإِنْ كُن ١(}ن.(  

__________  
)١ ( } رالْقَمو سمالشو ارهالنلُ واللَّي هاتآي نمكل هذه تدل على أنه رب العاملني وأنه اخلالق } و

 الشمس تلع العليم ، يأيت الليل بظالمه ، ويذهب النهار بضيائه ، مث جييء النهار ، ويذهب الليل ، وهذه
على الناس يف الدنيا كلها ، وينتفعون ا ، وهذا القمر كذلك وغري هذه من اآليات العظيمة ، كاألرض 

وهذه السموات اليت يراها الناس ، كلها من آياته . وما فيها من جبال وأار وحبار وأشجار وحيوانات 
ومن آياته { : نه املستحق للعبادة وهلذا قال وأنه رب العاملني وأنه اخلالق العليم وأ، الدالة على عظمته 

 اهإِي متإِنْ كُن نلَقَهي خالَّذ لَّهواْ لدجاسرِ ولْقَملَا لسِ وملشواْ لدجسلَا ت رالْقَمو سمالشو ارهالنلُ واللَّي
وا الذي خلقها وأوجدها سبحانه وتعاىل ، فهو يعين ال تعبدوا هذه املخلوقات ، بل اعبد} تعبدونَ 

املستحق بأن يذل له العبد وخيضع له ، ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه سبحانه وتعاىل ، تعظيما 
  .وتقديسا له ؛ وخوفا منه ، ورغبة فيما عنده 

)١/١٥(  

  

  )١(وقوله تعاىل 
__________  

وربكم . عين إن ربكم أيها العباد من اجلن واإلنس هو اهللا ، ي} إنَّ ربكُم اُهللا { : وقال سبحانه ) ١(
الَّذي خلَق السموات والْأَرض في ستة أيامٍ { : يعين خالقكم ، وهو معبودكم احلق وحده ال شريك له 

 يف كل مكان ؛ أي مث ارتفع على العرش ، وعال فوقه سبحانه وتعاىل ، فعلمه} ثُم استوى علَى الْعرشِ 
وهو فوق العرش ، فوق مجيع املخلوقات ، والعرش سقف املخلوقات وهو أعلى املخلوقات ، واهللا فوقه 

لَيس { : قال تعاىل . جل وعال ، استوى عليه استواء يليق جبالله ال يشابه خلقه يف شيء من صفاته 
 ريصالْب يعمالس وهٌء ويش هثْل{  : ، وقال تعاىل} كَم دا أَحكُفُو لَه كُني لَملَ : وقوله . } وي اللَّيشغي

؛ أي سريعا ، وكل واحد يطلب } يطْلُبه حثيثًا { ، أي يغطي هذا ذا وهذا ذا ، } النهار يطْلُبه حثيثًا 



أي وخلق : } س والْقَمر والشم{ . حىت تقوم الساعة .. اآلخر ، إذا انتهى هذا ؛ دخل هذا ، وهكذا 
{ : مث قال سبحانه . الشمس والقمر والنجوم خلقها مسخرات بأمره ، مطيعات مذلالت ألمره سبحانه 

 رالْأَمو لْقالْخ فاخللق له واألمر له هو اخلالق الذي ال خيالف أمره الكوين الذي هو نافذ يف } أَلَا لَه ،
وما أَمرنا إِلَّا { : وقوله . } ا أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ إِنم{ : الناس كما قال تعاىل 
أَلَا لَه الْخلْق والْأَمر تبارك { : ، فأمر اهللا الكوين القدري ال راد له ، وهلذا قال } واحدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصرِ 

نيالَمالْع ب{ فـ .  } اُهللا ر كاربيعين بلغ يف الربكة النهاية ، وهي صيغة ال تصلح إال هللا ، فال : } ت
تبارك الَّذي بِيده { : يقال للعبد تباركت يا فالن ، هذا ال يصلح ، وإمنا هو خاص باهللا كما قال تعاىل 

 لْكا ال بصلح إال هللا ، وإمنا يقال للمخلوق بارك اهللا يف فالن ، أو فالن مبارك} الْمأما تباركت ؛ فإ ، 
  .وحده 

)١/١٦(  

  

 : } ارهلَ الني اللَّيشغشِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سف ضالْأَرو واتمالس لَقي خاُهللا الَّذ كُمبإِنَّ ر
ومجالنو رالْقَمو سمالشيثًا وثح هطْلُبي نيالَمالْع باُهللا ر كاربت رالْأَمو لْقالْخ أَلَا لَه رِهبِأَم اترخسم {.  

  ) . .١(هو املعبود: والرب 
__________  

املخلوقات كلها من اجلن واإلنس والسماء واألرض ، وهو : } الْعالَمني { والرب هو املعبود ، و ) ١(
  .ب اجلميع ، وخالق اجلميع جل وعال را سبحانه وتعاىل ، وهو ر

)١/١٧(  

  

يا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ ـ { ) : ١(والدليل قوله تعاىل 
   من السماِء ماًء فَأَخرج بِه من الثَّمرات رِزقًا لَّكُم فَلَاالَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشا والسماَء بِناْء وأَنزلَ

__________  
خلق : } يا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ { : قال تعاىل ) ١(

الَّذي جعلَ { : ذين بعدنا من آدم وما قبله وما بعده ـ ، مث قال سبحانه اجلميع ـ الذين قبلنا ، وال
مث بني . } لَعلَّكُم تتقُونَ { : اآلية ؛ فهو خلق اجلميع ليتقوه ويعبدوه كما قال تعاىل } لَكُم الْأَرض فراشا 

، فجعل األرض فراشا } ا والسماَء بِناًء الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراش{ : سبحانه بعض أفعاله فقال 
للناس ، ومهادا هلم، عليها يسكنون ، وعليها يبنون ، وعليها ينامون ، وعليها ميشون ، وأرساها باجلبال 



فجعلها بناء وسقفا حمفوظا وهم عن آياا معرضون ، وزينها بالنجوم } والسماَء بِناًء { : ، مث قال 
} فَأَخرج بِه من الثَّمرات رِزقًا لَّكُم { ؛ أي من السحاب } وأَنزلَ من السماِء ماًء { والشمس والقمر 

فَلَا تجعلُوا للَّه أَندادا وأَنتم { : أنواع األرزاق يف كل مكان وحييي اهللا به األرض بعد موا مث قال تعاىل 
فالعبادة حق . تعبدوا معه ، ال صنما وال جنا وال ملكا وال غري ذلك أي أشباها ونظراء : } تعلَمونَ 

وكان املشركون يتخذون له األنداد . اهللا وحده ، ليس له نديد وال نظري وال مثيل ، بل هو اإلله احلق 
ليهم والنظائر واألمثال من األصنام واجلن واملالئكة ويعبدوم من دون اهللا ، ويستغيثون م فأنكر اهللا ع
ذلك ، وبني أن هذه املخلوقات ليس هلا حق يف العبادة ، وال قدرة هلا على شيء إال بإذنه سبحانه 

  .وتقديره 

)١/١٨(  

  

  .}تجعلُواْ للَّه أَندادا وأَنتم تعلَمونَ 
  .اخلالق هلذه األشياء هو املستحق للعبادة  : -رمحه اهللا تعاىل -) ١(قال ابن كثري 
__________  

اخلالق هلذه األشياء من مساء وأرض ومثار وأشجار : قال احلافظ ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ يف تفسريه ) ١(
هو املستحق للعبادة سبحانه وتعاىل ، وأن يطاع ؛ ألنه رب اجلميع ، وخالق اجلميع : ومطر وغري ذلك 
  .} ا هو الرحمن الرحيم وإِلَهكُم إِلَه واحد لَا إِلَه إِلَّ{: ، كما قال تعاىل 

)١/١٩(  

  

  )١(وأنواع العبادة 
__________  

من صالة : فمنها اإلسالم بأركانه ، فلك ما أمر اهللا به من أعمال اإلسالم عبادة : العبادة أنواع ) ١(
ليوم اآلخر وصوم وغري ذلك ، وهكذا اإلميان بأعماله الباطنة ، كاإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وا

فكل ما يتعلق بالقلوب . واإلميان بالقدر خريه وشره ، وكذلك اخلوف واحملبة والرجاء إىل غري ذلك 
فالواجب على كل مكلف إخالص العبادة هللا . داخل يف العبادة بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها 

شجار وال األحجام وال النجوم ؛ ألن وحده ، فال يدعو مع اهللا األنبياء وال األولياء وال األصنام وال األ
إِياك { : وقال تعاىل . } وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَلَا تدعو مع اِهللا أَحدا { : العبادة حق هللا وحده ، قال تعاىل 

 نيعتسن اكإِيو دبع{ : ، وقال تعاىل } نفَعنا لَا ياِهللا م وند نم عدلَا تإِذًا و كفَإِن لْتفَإِنْ فَع كرضلَا يو ك



 نيمالظَّال ن{ : وقال سبحانه وتعاىل . } م دنع هابسا حمفَإِن بِه انَ لَههرلَا ب را آخاِهللا إِلَه عم عدي نمو
كُم اُهللا ربكُم لَه الْملْك والَّذين تدعونَ من دونِهِ ما ذَل{ : ، وقال عز وجل } ربه إِنه لَا يفْلح الْكَافرونَ 

 ةاميالْق مويو واْ لَكُمابجتا اسواْ معمس لَوو اَءكُمعواْ دعمسلَا ي موهعدريٍ ـ إِنْ تطْمق نكُونَ ملمي
ئُكبنلَا يو كُمكرونَ بِشكْفُربِري يثْلُ خفسمى سبحانه دعاءهم شركا ، فالواجب على مجيع املكلفني }  م ،

إخالص العبادة هللا وحده ، رجاء وخوفا واستعانة واستغاثة وذحبا ونذرا وخشية هللا وصالة وصوما إىل 
غري ذلك ، كله هللا وحده فمن تقرب لغري اهللا من ويل أو نيب أو صنم أو شجر أو حجر بالدعاء أو 

بح أو بالنذر أو بالصالة أو بالصوم وحنو ذلك ، فهو مشرك كافر أشرك باهللا وعبد معه سواه ، بالذ
{ : كفعل املشركني األولني من عباد القبو وعباد األشجار واألحجار واألصنام ، وهلذا قال عز وجل 

إِنه من يشرِك بِاِهللا فَقَد حرم اُهللا علَيه { : ، وقال تعاىل } ولَو أَشركُواْ لَحبِطَ عنهم ما كَانواْ يعملُونَ 
 ارالن اهأْومةَ ون{ : وقال سبحانه وتعاىل . } الْج كْترأَش نلَئ كلقَب نم ينإِلَى الَّذو كإِلَي يأُوح لَقَدو

  .} بلِ اَهللا فَاعبد وكُن من الشاكرِين لَيحبطَن عملُك ولَتكُونن من الْخاسرِين ـ 

)١/٢٠(  

  

، والرجاء والتوكل ، )١(اليت أمر اهللا ا ، مثل اإلسالم واإلميان واإلحسان ومنه الدعاء ، و اخلوف 
والرغبة والرهبة واخلشوع واخلشية واإلنابة واالستعانة واالستغاثة واالستعاذة والذبح والنذر وغري ذلك 

وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَلَا تدعواْ مع اِهللا أَحدا { : والدليل قوله تعاىل . لعبادة اليت أمر اهللا ا ، كلها هللا من ا
 {.  

ومن يدع مع اِهللا إِلَها { ) : ٢(فمن صرف منها شيئا لغري اهللا فهو مشرك كافر ، والدليل قوله تعاىل 
  .} ه بِه فَإِنما حسابه عند ربه إِنه لَا يفْلح الظَّالمونَ َآخر لَا برهانَ لَ

__________  
فكل هذه العبادات جيب إخالصها هللا ، ومن صرف منها شيئا لغري اهللا من صنم أو شجر أو حجر ) ١(

  .أو قرب فهو مشرك باهللا 
ا آخر لَا برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه عند ربه إِنه لَا يفْلح ومن يدع مع اِهللا إِلَه{ : لقوله تعاىل ) ٢(

  .، ولغريها من اآليات السابقات ، وهذا دليل على ما تقدم } الْكَافرونَ 

)١/٢١(  

  



  )١(ويف 
__________  

{ : ، وقال سبحانه " العبادة الدعاء هو : " ، ويف لفظ آخر " الدعاء مخ العبادة : " ويف احلديث ) ١(
 رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبع نونَ عكْبِرتسي ينإِنَّ الَّذ لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ رفسمى } و ،

فالدعاء هو أن يضرع  . يعين عن دعائي} أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ { : الدعاء عبادة يف قوله 
فإذا صرفها للصنم أو للشجر أو . إىل اهللا يدعوه ، ويسأله النجاة ، ويسأله الرزق ، كل هذا عبادة 

للحجر أو مليت ، صار مشركا باهللا عز وجل فيجب احلذر من الشرك كله ، دقيقه وجليله ، وأن تكون 
ستعانة به يف الشيء املقدور عليه ، ال بأس به لكن دعاء احلي احلاضر القادر ، واال. العبادة هللا وحده 

أعني على قطع هذه الشجرة أو ! يا عبد اهللا : وال يعترب داخال يف الشرك ؛ فلو قلت ألخيك احلاضر 
فَاستغاثَه الَّذي من شيعته علَى { : على حفر هذه البئر ؛ فال بأس بذلك كما قال سبحانه يف قصة موسى 

ني مالَّذ هوداستغاثة االسرائيلي على القبطي ؛ ألن موسى قادر على إغاثته ، يتكلم ويسمع . اآلية }  ع
أما إذا اعتمد على املخلوق فيما ال يقدر عليه إال اهللا حاضرا أو غائبا أو ميتا ، واعتقد أنه ينفع من . 

هؤلَاِء شفَعاؤنا {: م أم قالوا كما قال تعاىل عنه. دعاه أو يضر ال باألسباب احلسية من الشرك باهللا 
، فيظنون أم يستطيعون بعبادم إياهم أن يشفعوا هلم عند اهللا يف حصول مطالبهم أو أم } عند اِهللا 

ِهللا ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى ا{ : كما قال اهللا سبحانه عنهم يف اآلية اآلخرى . يقربوم إىل اهللا زلفى 
واهللا سبحانه له الشفاعة مجيعا ، وهو . وهذا من جهلهم وضالهلم بالشافع واملشفوع إليه . } زلْفَى 

الذي يتصرف يف عباده كيف يشاء ، فال يأذن بالشفاعة إال فيمن يرضى اهللا عمله ، وال يشفع أحد 
ولَا { : ، وقال تعاىل } ه إِلَّا بِإِذْنِه من ذَا الَّذي يشفَع عند{ : عنده إال بعد إذنه ، كما قال تعاىل 

وهو . ، فالشفاعة ال تكون إال بإذنه للشافع ، ورضاه عن املشفوع فيه } يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضى 
سبحانه ال يرضى بالشفاعة إال ألهل التوحيد ، كما صح عنه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أنه قال ـ ملا 

ال إله إال اهللا : من قال : " من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول اهللا ؟ ـ قال :  قائال سأله أبو هريرة
وال تكون الشفاعة إال ملن ارتضى قوله وعمله من ] . أخرجه البخاري يف صحيحه " [ خالصا من قلبه 

  .أهل التوحيد واإلميان 

)١/٢٢(  

  

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين { : ، الدليل قوله تعاىل " الدعاء مخ العبادة : " احلديث 
 رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبع نونَ عكْبِرتسي {.  

  )١(ودليل 



__________  
  :ومن ذلك اخلوف وهو أقسام ثالثة ) ١(

كما قال . لذي خياف وخيشى خوف السر وهذا خاص باهللا ؛ ألنه القادر على كل شيء وهو ا: األول 
فَلَا { : وقال . } ولَم يخش إِلَّا اَهللا { : ، وقال تعاىل } فَلَا تخافُوهم وخافُون إِنْ كُنتم مؤمنِني { : تعاىل 

 ونشاخو اسا النوشخفالواجب خشية اهللا وخوفه ؛ ألنه مصرف القلوب ومقلبها والقادر على . } ت
اهللا يف شيء ، وهو الذي ينفع ويضر ، ويعطي ومينع ، فالواجب ختصيصه باخلوف وأال خياف إال كل 

ولكن خوف السر خيتص به سبحانه وهو كون اإلنسان خياف من أجل قدرة خاصة سرية . كل األمور 
ولذلك يعتقد عباد القبور أن بعض الناس له القدرة على التصرف يف الكون مع . ليست حسب احلس 

 ، ويعتقد فيهم اهللا جل وعال ، ويعتقدون ذلك أيضا يف األصنام واجلن وغريها ، وهذا هو الشرك األكرب
  .أيضا أن هلم القدرة على العطاء واملنع ، وزيغ القلوب ، وموت النفوس دون أسباب حسية 

خوف األسباب احلسية كما قال تعاىل يف قصة أُحد ملا قيل للنيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ إن : الثاين 
ما ذَلكُم الشيطَانُ يخوف أَولياَءه فَلَا إِن{ : املشركني قد مجعوا لكم وسريجعون إليكم فأنزل اهللا يف ذلك 

 نِنيمؤم متإِنْ كُن افُونخو مافُوهخفالشيطان خيوف الناس من أوليائه ، ويعظمهم يف صدور الناس } ت ،
الوا م ن ، بل اعتمدوا علي ، وأعدوا العدة ، وال تب} فَلَا تخافُوهم { : حىت خيافوهم ، واهللا يقول 

، وهذا اخلوف احلسي ال بأس به لكن اخلوف } وأَعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوة { : كما قال تعاىل 
القليب خوف السر هذا هو املنهي عنه أما اخلوف احلسي ، مثل أن خياف اللص أو السارق أو العدو ، 

يا أَيها الَّذين آمنواْ خذُواْ حذْركُم { : وهلذا قال تعاىل فيعد العدة من السالح الالزم كل هذا ال بد منه 
فَخرج منها خائفًا { : ، وقال سبحانه يف قصة موسى ملا خرج من مصر خائفا من فرعون وقومه } 

 قَّبرت؛ فإن هذا اخلوف خوف حسي ال بأس به لكن ال جيوز خوف العدو خوفا مينع من جهاده ، } ي
  .ونصر احلق ، وإمنا حيمله هذا اخلوف على اإلعداد للعدو وأخذ احلذر 

اخلوف الطبيعي الذي جبل عليه اإلنسان وهذا ال حرج فيه مثل خوف اإلنسان احلية والعقرب : الثالث 
واهللا . هذا أمر ال بد منه . والسبع ، فيتباعد عنها ويقتلها ويتباعد عن مظنة السباع حىت ال يتأذى ا 

ل الناس على اخلوف مما يؤذي حىت يتحرز منه ؛ خياف الربد فيلبس الثياب الغليظة ، وخياف من جب
  .هذه أمور طبيعية ال بأس ا . اجلوع فيأكل ، وخياف العطش فيشرب 

)١/٢٣(  

  

  .}فَلَا تخافُوهم وخافُون إِنْ كُنتم مؤمنِني { : اخلوف قوله تعاىل 
فَمن كَانَ يرجو لقَاَء ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه { : وله تعاىل الرجاء ق) ١(ودليل 



  .} أَحدا 
و ومن يتوكَّلْ علَى اِهللا فَه{ ، } وعلَى اِهللا فَتوكَّلُواْ إِنْ كُنتم مؤمنِني { : قوله تعاىل ) ٢(ودليل التوكل 

 هبسح {.  
  )٣(ودليل 

__________  
فَمن كَانَ يرجو لقَاَء ربه { : وهكذا الرجاء عبادة هللا فريجو اهللا وحيسن به الظن كما قال تعاىل ) ١(

دة له سبحانه فالرغبة إليه ، ورجاء ما عنده ؛ عبا. } فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا 
. } إِنهم كَانواْ يسارِعونَ في الْخيرات ويدعوننا رغَبا ورهبا وكَانواْ لَنا خاشعني { : وتعاىل ، قال تعاىل 

وعلى العبد أن حيسن ظنه بربه ، ويعمل . عبادة : وكالمها . اخلوف : الرهب . الرجاء : فالرغب 
 وإن الظن احلسن مع األخذ باألسباب يعود على العبد باخلري وبالرمحة وبدخول .باألسباب الشرعية 

  .اجلنة ومبغفرة الذنوب 
وهكذا التوكل عبادة ، وهو التفويض إىل اهللا ، واالعتماد عليه يف كل األمور مع األخذ باألسباب ) ٢(
رزق ، ويف دخول اجلنة ، فتعتمد على اهللا يف السالمة من الشر ، والعافية من الفنت ، وحصول ال. 

} وعلَى اِهللا فَتوكَّلُواْ إِنْ كُنتم مؤمنِني { : والنجاة من النار ، مع األخذ باألسباب املشروعة ، قال تعاىل 
  .يعين كافيه : } ومن يتوكَّلْ علَى اِهللا فَهو حسبه { : ، وقال تعاىل 

{ : قال تعاىل عن األنبياء والصاحلني . من اهللا كل هذه عبادات وهكذا الرغبة والرهبة واخلشية ) ٣(
 نيعاشا خواْ لَنكَانا وبهرا وغَبا رنونعديو اتريي الْخونَ فارِعسواْ يكَان مهخائفني خيشون اهللا : يعين } إِن

  .أي يذلون : ، وخيشعون لعظمته 

)١/٢٤(  

  

إِنهم كَانواْ يسارِعونَ في الْخيرات ويدعوننا رغَبا ورهبا وكَانواْ { : وع قوله تعاىل الرغبة والرهبة واخلش
 نيعاشا خلَن {.  

  .اآلية } فَلَا تخشوهم واخشونِي { : ودليل اخلشية قوله تعاىل 
قوله تعاىل ) ٢(ودليل االستعانة .اآلية } بكُم وأَسلمواْ لَه وأَنِيبواْ إِلَى ر{ : قوله تعاىل ) ١(ودليل اإلنابة 

 : } نيعتسن اكإِيو دبعن اكإذا استعنت فاستعن باهللا : " ويف احلديث } إِي. "  
  .}رب الناسِ قُلْ أَعوذُ بِ{ : وقوله تعاىل } قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ { : قوله تعاىل ) ٣(ودليل االستعاذة 
  )٤(ودليل االستغاثة 

__________  



الرجوع إىل : واإلنابة معناها . } وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له { : قال تعاىل : وهكذا اإلنابة عبادة ) ١(
اهللا ، والتوبة إليه ، واالستقامة على طاعته ؛ فهذه عبادة هللا ، جيب على الناس أن ينيبوا إىل اهللا ، 

  .ليه ، ويتوبوا إليه ، ويستقيموا على طاعته ويرجعوا إ
إذا : " ، ويف احلديث } إياك نعبد وإياك نستعني { : وهكذا االستعانة عبادة كما قال تعاىل ) ٢(

اللهم أعين على ذكرك وشكرك ، اللهم أعين : فيستعني العبد باهللا ؛ فتقول " . استعنت فاستعن باهللا 
  . خري ، إىل غري هذا ، تستعني باهللا يف كل املهمات على طاعتك، اللهم أعين على كل

قل أعوذ { : أن تستعيذ باهللا من الشرور ، وتلجأ إليه ، كما قال تعاىل : وهكذا االستعاذة عبادة ) ٣(
فاالستعاذة باهللا من الشيطان ، ومن كل مؤذ ، ومن . } قل أعوذ برب الناس { : وقوله } برب الفلق 

  .} وإما يرتغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا { :  ، كما قال تعاىل كل عدو، أمر مأمور به
وهكذا االستغاثة عبادة أن تستغيث باهللا يف الشدائد من عدو ، أو تطلبه إنزال الغيث املبارك، أو ) ٤(

  .} إذْ تستغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم { : يكشف الضر ، كما قال تعاىل 
ومحياي ومماتي للَّه { أي ذحبي ، } قُلْ إِنَّ صلَاتي ونسكي { : قال تعاىل : بح عبادة وهكذا الذ) ٢(

 نيالَمالْع بر {.  

)١/٢٥(  

  

قُلْ إِنَّ { : قوله تعاىل ) ٢(ودليل الذبح .اآلية } إِذْ تستغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم { : قوله تعاىل 
لَاتص نيملسلُ الْما أَوأَنو ترأُم كبِذَلو لَه رِيكـ لَا ش نيالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكسني و {

  " .لعن اهللا من ذبح لغري اهللا : " ومن السنة 
  .} نَ شره مستطريا يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ يوما كَا{ : قوله تعاىل ) ١(ودليل النذر

__________  
وما أَنفَقْتم من نفَقَة أَو نذَرتم { : وقال تعاىل . } يوفُونَ بِالنذْرِ { : وهكذا النذر عبادة ، قال تعاىل ) ١(

 هلَمعذْرٍ فَإِنَّ اَهللا ين نذَ: " وقال ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ . اآلية } من نومن م ، هعطاَهللا فلْي أنْ يطيع ر
إذا فعله اإلنسان لزمه الوفاء ، والنذر مكروه ؛ ألن . فالنذر عبادة وطاعة هللا " . نذَر أنْ يعصه فال يعصه
إن النذر ال يأيت : " وهلذا ى النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ عن النذر وقال . يف التزاما ، وفيه مشقة 

من نذر أن : " إذا نذر طاعة لزمه الوفاء ؛ لقول الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ، ولكن " خبري 
  .فإذا نذر عبادة من صالة أو صوم أو غريمها لزمه الوفاء ملا تقدم" . يطيع اهللا ؛ فليطعه 

)١/٢٦(  

  



د له بالطاعة ، باألدلة ؛ وهو االستسالم هللا بالتوحيد ، واالنقيا) ١(معرفة دين اإلسالم : األصل الثاين
  :وهو ثالث مراتب . والرباءة من الشرك وأهله 

__________  
وهو دين اإلسالم ، وهو ثالث مراتب بينها الرسول ـ صلى اهللا عليه : هذا هو األصل الثاين ) ١(

يعين االستسالم هللا بالعبادة ، وختصيصه ا دون : فأوهلا اإلسالم وهو اإلخالص هللا وحده . وسلم ـ 
انقاد وذل وخضع هللا وحده : فإذا فعل ذلك فقد أسلم يعين . والرباءة من الشرك وأهله . سواه كل ما 

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاِهللا { : قال تعاىل . بالعبادة دون كل ما سواه ، وتربأ من الشرك وأهله 
الرباءة من الشرك وأهله ، وإنكار ذلك ، : طاغوت معناه ، والكفر بال} فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى 

وهناك مرتبة اإلميان ، ومرتبة اإلحسان ، وكلها داخلة يف دين اإلسالم ، الدين الذي . واعتقاد بطالنه 
  .ومرتبة اإلسالم تشمل األعمال الظاهرة . شرعه اهللا لعباده وأرسل به الرسل مجيعا 

)١/٢٧(  

  

  )١(فأركان اإلسالم مخسة . حسان ، وكل مرتبة هلا أركان اإلسالم و اإلميان واإل
__________  

شهادة أن ال إله إال اهللا ، وأن حممدا رسول اهللا ، وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة ، : وأركانه مخسة ) ١(
كما ثبت ذلك عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم . وصوم رمضان ، وحج البيت ملن استطاع إليه سبيال 

شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ، وإقامِ الصالة ، : بنِي اإلسالم على مخسٍ : "  قوله ـ يف
شهادة أن ال إله إال اهللا ، وا : فأول أركان اإلسالم " . وإيتاِء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت 

وهي نفي وإثبات ؛ فال . معبود حق إال اهللا أي ال : يدخل العبد يف اإلسالم ؛ فيشهد أن ال إله إال اهللا 
وما أُمرواْ إِلَّا ليعبدواْ { : ، وقال } إِياك نعبد وإِياك نستعني { : قال تعاىل . إثبات : نفي ، وإال اهللا : إله 

نَّ اَهللا هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ من دونِه ذَلك بِأَ{ : وقال تعاىل . اآلية } اَهللا مخلصني لَه الدين حنفَاَء 
ال إله إال اهللا ، وال خيص اهللا بالعبادة ؛ : أما قوهلا بدون العمل ا ، فال تنفع ؛ كأن يقول . } هو الْباطلُ 

فالذي .  النار فإن شهادته ال تنفع؛ كاملنافقني ، فإم يقولوا وال يعتقدوا ، فهم يف الدرك األسفل من
أن : وأما الشهادة الثانية وهي . يقول ال إله إال اهللا ، ويعبد القبور واألصنام ؛ ال تنفعه بل هي باطلة 

حممدا ـ عليه : ، يعين } لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم { : حممدا رسول اهللا؛ فدليلها قوله تعاىل 
عزِيز علَيه { :  أنفسكم ، وهو من أشرف قبائلكم من بين هاشم الصالة والسالم ـ تعرفونه؛ ألنه من

 ُّمنتا ع{ أي يشق عليه ما يشق عليكم ، : } م كُملَيع رِيصيعين على هدايتكم ، وإنقاذكم من : } ح
أمر ، وأن وبعد هذه الشهادة على العبد أن يطيعه فيما . } محمد رسولُ اِهللا { : وقال تعاىل . النار 



  .يصدقه فيما أخرب ، وأن جيتنب ما عنه ى وزجر ، وأال يعبد اهللا إال مبا شرع 
  :فال بد من هذه األمور األربعة 

  .طاعته فما أمر من الصالة والزكاة وغريها : األول 
  .تصديقه فيما أخرب عن اآلخرة واجلنة والنار وغري ذلك : الثاين 
  .جر ، كالزنا والربا وغري ذلك مما ى اهللا عنه ورسوله واجتناب ما عنه ى وز: الثالث 
وأن ال يعبد اهللا إال مبا شرع ؛ فال يبتدع يف الدين مما مل يشرعه اهللا ؛ لقول النيب ـ صلى اهللا : الرابع 

 ليس من أحدث يف أمرنا ما: " ويف رواية " . من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد : " عليه وسلم ـ 
 أي مردود " : منه فهو رد.  

)١/٢٨(  

  

  ...شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا : 
  )٣(فدليل الشهادة ) ..٢(وحج بيت اهللا احلرام ) ١(وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان

__________  
مرواْ إِلَّا ليعبدواْ اَهللا مخلصني لَه وما أُ{ : ودليل الصالة والزكاة وتفسري التوحيد ؛ قوله تعاىل ) ١(

فَإِنْ تابواْ وأَقَامواْ { : وقال تعاىل . } الدين حنفَاَء ويقيمواْ الصلَاةَ ويؤتواْ الزكَاةَ وذَلك دين الْقَيمة 
فَإِنْ تابواْ وأَقَامواْ الصلَاةَ وَآتوا الزكَاةَ { : وقال تعاىل  . }الصلَاةَ وَآتوا الزكَاةَ فَإِخوانكُم في الدينِ 

 مبِيلَهلُّواْ س{ : قوله تعاىل : ودليل الصيام . } فَخ با كُتكَم اميالص كُملَيع بواْ كُتنَآم ينا الَّذها أَيي
 كُملقَب نم ينلَى الَّذانَ { : حانه إىل قوله سب} عضمر رهأي أن الصيام واجب عليكم كل عام يف } ش ،

  .شهر رمضان 
فيه َآيات بينات مقَام إِبراهيم ومن دخلَه كَانَ آمنا وللَّه علَى الناسِ حج { : ودليل احلج قوله تعاىل ) ٢(

اآلية ، وهو مرة يف العمر ؛ لقول } ومن كَفَر فَإِنَّ اَهللا غَنِي عنِ الْعالَمني الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلًا 
  " .احلج مرة ، فمن زاد فهو تطوع : " النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 

  .هذه الصفحة والتالية ، تابعة للمنت ، وقد تقدم شرحها فيما مضى ) ٣(

)١/٢٩(  

  

نه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز شهد اهللا أ{ : قوله تعاىل : 
إال . " نافيا مجيع ما يعبد من دون اهللا " : ال إله . " ال معبود حبق إال اهللا وحده : ومعناها .} احلكيم 



وتفسريها الذي . مثبتا العبادة هللا وحده ، ال شريك له يف عبادته ، كما أنه ليس له شريك يف ملكه " اهللا
وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه إنين براء مما تعبدون ـ إال الذي فطرين فإنه { : يوضحها قوله تعاىل 

قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا { : وقوله تعاىل ) ١(} سيهدين ـ وجعلها كلمة باقية يف عقبه لعلهم يرجعون 
يبا وننياٍء بوس ةماِهللا إِلَى كَل نود نا ماببا أَرضعا بنضعذَ بختلَا يئًا ويش بِه رِكشلَا نإِلَّا اَهللا و دبعأَلَّا ن كُمن

لَقَد جاَءكُم { : ودليل شهادة أن حممدا رسول اهللا قوله تعاىل . } فإِنْ تولَّوا فَقُولُواْ اشهدواْ بِأَنا مسلمونَ 
 يمحر وفؤر نِنيمؤبِالْم كُملَيع رِيصم حنِتا عم هلَيع زِيزع فُِسكُمأَن نول مسومعىن شهادة أن . } ر

حممدا رسول اهللا طاعته فيما أمر ، وتصديقه فيما أخرب ، واجتناب ما عنه ى وزجر ، وأن ال يعبد اهللا 
يا أيها الَّذين َآمنواْ كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى { : تعاىل ودليل الصيام قوله . إال مبا شرع 

وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع { : ودليل احلج قوله تعاىل .} الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ 
كَفَر نمبِيلًا وس هإِلَي نيالَمنِ الْعع فَإِنَّ اَهللا غَنِي  {.  

  ) :املرتبة الثانية(

)١/٣٠(  

  

ال إله إال اهللا ، وأدناها إماطة األذى عن الطريق : وهو بضع وسبعون شعبة ، فأعالها قول ) . ١(اإلميان 
اآلخر وبالقدر أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم : وأركانه ستة . ، واحلياء شعبة من اإلميان

لَيس الْبِر أَنْ تولُّواْ وجوهكُم قبلَ { : والدليل على هذه األركان الستة قوله تعاىل . خريه وشره 
 نيبِيالنابِ وتالْكو كَةلَائالْمرِ ومِ الَْآخوالْيبِاِهللا و نَآم نم الْبِر نلَكرِبِ وغالْمرِقِ وشودليل .  اآلية }الْم

  .} إِنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ { : القدر قوله تعاىل 
__________  

هو ما يتعلق بالقلوب من التصديق باهللا ، وأنه رب العاملني ، وأنه هو املستحق للعبادة ، : اإلميان ) ١(
كل هذا .  وبالقدر خريه وشره والتصديق باملالئكة وبالكتب وبالرسل وبالبعث بعد املوت واجلنة والنار

. فال إسالم إال بإميان ، وال إميان إال بإسالم . فهو أصل من األصول اليت ال بد منها . يتعلق بالقلوب 
وهلذا مجع اهللا بني . ال بد من إسالم اجلوارح ، وال بد من إسالم القلوب وإمياا . فال بد من هذا وهذا 

فاإلسالم هو .  الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ذكرمها مجيعا وهكذا. األمرين يف كتابه العظيم 
. واإلميان يشمل األعمال الباطنة مما يتعلق بالقلوب وتصديقها . االنقياد الظاهر بطاعة اهللا وترك معصيته 

فإذا قيل اإلميان ؛ عم اجلميع ، وإذا قيل . ويطلق اإلسالم على اإلميان ، ويطلق اإلميان على اإلسالم 
. ، فيعم ما يتعلق بالباطن والظاهر } إِنَّ الدين عند اِهللا الْإِسلَام { : قال تعاىل . سالم ؛ عم اجلميع اإل

اإلميان : " وهكذا اإلميان إذا أطلق عم اجلميع ؛ لقوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف احلديث الصحيح 



فاإلميان هنا يعم " . اها إماطة األذى عن الطريق بضع وسبعون شعبة ، فأفضلها قول ال إله إال اهللا ، وأدن
اجلميع ، فيعم أركان اإلسالم ، ويعم مجيع األعمال الظاهرة ، كما يعم الباطنة ، كما أنه يشمل 

  .اإلحسان 

)١/٣١(  

  

ركن واحد ، وهو أن تعبد اهللا كأنك تراه ، فإن مل تكن تراه فإنه يراك ) : ١(اإلحسان ) : املرتبة الثالثة(
  .} إِنَّ اَهللا مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محِسنونَ { :  والدليل قوله تعاىل .

وتوكَّلْ علَى الْعزِيزِ الرحيمِ ـ الَّذي يراك حني تقُوم ـ وتقَلُّبك في الساجِدين ـ إِنه { : وقوله تعاىل 
 يملالْع يعمالس ولٍ { :  وقوله تعاىل .} همع نلُونَ ممعلَا تو َآنقُر نم هنلُو متا تمو أْني شكُونُ فا تمو

 يهونَ فيضفا إِذْ تودهش كُملَيا عاآلية } إِلَّا كُن.  
__________  

ه ، فإن مل تكن تراه فإنه أما اإلحسان فهو إكمال العبادة ظاهرا وباطنا وهو أن تعبد اهللا كأنك ترا) ١(
كما . فمن عبد اهللا على هذا االستحضار ؛ فقد أدرك مرتبة اإلحسان ، واجتمع له اخلري كله . يراك 

إِنَّ رحمت اِهللا { : ، وقال عز وجل } إِنَّ اَهللا مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محِسنونَ { : قال سبحانه 
الْم نم قَرِيب ِسنِنيواآليات يف هذا املعىن كثرية . } ح.  

)١/٣٢(  

  

بينما حنن :  قال - رضي اهللا عنه-حديث جربيل املشهور عن عمر بن اخلطاب : والدليل من السنة 
 إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر - صلى اهللا عليه وسلم-جلوس عند النيب 

فأسند ركبتيه -فجلس إىل النيب ـ صلى اهللا عليه وسلَّم. ال يعرفه منا أحد ، ال يرى عليه أثر السفر، و
أن تشهد أن ال : " أخربين عن اإلسالم ؟ فقال ! يا حممد: إىل ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه ، وقال 

 إله إال اهللا ، وأن حممد رسول اهللا ، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة ، وتصوم رمضان ، وحتج البيت إن
: " قال . أخربين عن اإلميان: فعجبنا له يسأله ويصدقه ، قال . صدقت : ، قال " استطعت إليه سبيال 

. أخربين عن اإلحسان : ، قال " أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره 
ما : " قال . أخربين عن الساعة : ل ، قا" أن تعبد اهللا كأنك تراه ؛ فإن مل تكن تراه ؛ فإن يراك : " قال 

أن تلد األمة ربتها ، وأن ترى : " قال . أخربين عن أماراا : ، قال " املسؤول عنها بأعلم من السائل 
! يا عمر: فقال . فمضى ، فلبثنا مليا : قال " . احلفاة العراة العالة رعاة الشاء يتطاولون يف البنيان 



  " .هذا جربيل ؛ أتاكم يعلمكم أمر دينكم : " قال . هللا ورسوله أعلم ا: أتدرون من السائل ؟ قلنا 
  ) :١) (األصل الثالث(

__________  
هذا هو األصل الثالث وهو نبينا حممد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ، فعلى اإلنسان أن يعرف نبيه ) ١(

 ا ، وأوضح له العبادة اليت خلقنا الذي أرسله اهللا إليه ، وبلغه الرسالة ، وبني له الشرائع اليت أمره اهللا
  .اهللا هلا 

)١/٣٣(  

  

بن هاشم ، وهاشم ) ١( وهو حممد بن عبداهللا بن عبداملطلب- صلى اهللا عليه وسلَّم-معرفة نبيكم حممد 
من قريش ، قريش من العرب ، والعرب من ذرية إمساعيل بن إبراهيم اخلليل ، عليه وعلى نبينا أفضل 

  .الصالة والسالم 
__________  
هذا النيب هو حممد ـ عليه الصالة والسالم ـ ، خامت األنبياء ، ورسول اهللا هلذه األمة من اجلن ) ١(

، وقال } قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اِهللا إِلَيكُم جميعا { : واإلنس ، أرسله اهللا للناس مجيعا ، قال تعاىل 
فامسه حممد ، وامسه أمحد ، وامسه احلاشر ، . } اك إِلَّا كَافَّةً للناسِ بشريا ونذيرا وما أَرسلْن{ : سبحانه 

هذه كلها أمساؤه . واملاحي ، واملقفي ؛ ألنه خامت األنبياء ، وهو نيب التوبة ، ونيب الرمحة ، ونيب امللحمة 
 الذي مساه به أهله ، وجاء به ـ عليه الصالة والسالم ـ ، لكن أشهرها وأفضلها وأعظمها حممد

ومبشرا بِرسول { : كما بشر به عيسى ) أمحد(وهكذا . } محمد رسولُ اِهللا { : القرآن ، قال تعاىل 
وعبد امللب . ، فهو حممد وأبوه امسه عبد اهللا ، وجده امسه عبد املطلب } يأْتي من بعدي اسمه أَحمد 

. مسه شيبة وأبو جده امسه هاشم وهو سيد من سادات قريش كما أن عبد املطلب كذلك لقب ، وإال فا
من خاصتهم من -والنيب ـ صلى اهللا عليه وسلَّم. وهاشم من قريش قبيلة عظيمة وهي أفضل العرب 

وامسه فهر بن مالك ، وقيل قريش هو النضر بن كنانة جد فهر بن مالك . بين هاشم وهم أفضل قريش 
 من العرب املستعربة اليت استعرب لساا فصار هلا لسان عريب واضح ، فهي أكثر عروبة من وقريش. 

  .وهم من ذرية إمساعيل بن إبراهيم اخلليل . وهلذا يقال هلم العرب العاربة ، والعرب املستعربة . قحطان 

)١/٣٤(  

  



ن نبيا رسوالً ، نبئ بـ وله من العمر ثالث وستون سنة ، منها أربعون قبل النبوة ، وثالث وعشرو
  )١) (اقرأ(

  )٢) (املدثر ( وأرسل بـ 
__________  

اقْرأْ { : ؛ فأول ما نزل عليه ) اقرأ(نبئ بـ - صلى اهللا عليه وسلَّم-وهذا النيب العظيم وهو حممد ) ١(
 لَقي خالَّذ كبمِ را نبيا } بِاس اء ـ فأقرأه هذه وقال أتاه جربيل وهو يف الغار ـ غار حر. ، وصار

  .السورة 
. } يا أَيها الْمدثِّر ـ قُم فَأَنذر { : ، فصار رسوال بقوله ) املدثر(مث بعد مدة يسرية جاءه بـ ) ٢(

دثروين ... زملوين زملوين : امللتحف؛ ألنه جاء بعد ما جاءه الوحي ، اشتد عليه األمر وقال : واملدثر 
مث قال . من اخلوف ملا ضغط عليه جربيل ـ عليه الصالة والسالم ـ مرات دثروين ؛ من شدة ما أصابه 

فصار . ؛ أي قم فأنذر الناس } قُم فَأَنذر { : مث قال اهللا . اقرأ ؛ متهيدا ألعباء الرسالة وعظمتها : 
أي طهر أعمالك من : }ر وثيابك فَطَه{ . أي عظمه بالتوحيد : } وربك فَكَبر { . رسوال بأمره بالنذرة 

الشرك ؛ ألن تطري املالبس غري مراده يف هذه اآلية ؛ ألن الصالة مل تفرض يف ذلك الوقت ، فاملراد هنا 
: } والرجز فَاهجر { . ، فالعمل يسمى لباسا } ولباس التقْوى ذَلك خير { : األعمال كما قال تعاىل 

  .ا تركها ، والرباءة منها وأهلها األصنام ، وهجره: فالرجز 

)١/٣٥(  

  

يا أَيها الْمدثِّر { : والدليل قوله تعاىل . وبلده مكة ، بعثه اهللا بالنذارة عن الشرك ، ويدعو إىل التوحيد . 
ملَا تـ و رجفَاه زجالرـ و رفَطَه كابيثـ و رفَكَب كبرـ و رذفَأَن ـ قُم بِرفَاص كبرلـ و ركْثتست نن

. عظمه بالتوحيد : } وربك فَكَبر { . ينذر عن الشرك ، ويدعو إىل التوحيد : } قُم فَأَنذر { ومعىن . } 
 } رفَطَه كابيث{ . أي طهر أعمالك عن الشرك : } و رجفَاه زجالرا األصنام ، وهجره: الرجز : } و :

  .تركها وأهلها ، والرباءة منها وأهلها 
عرج به إىل السماء ، وفرضت عليه ) ٢(يدعو إىل التوحيد ، وبعد العشر) ١(أخذ على هذا عشر سنني

  .الصلوات اخلمس ، وصلى يف مكة ثالث سنني 
__________  

لع عبادة ما سوى أخذ على هذا األمر عشر سنني ، يدعو إىل التوحيد وحيذر من الشرك ، ويأمر خب) ١(
اهللا سبحانه ، وترك عبادة األصنام واألوثان ، ويأمرهم أن خيصوا اهللا بالعبادة يف دعائهم ونذرهم 

  .وذبائحهم وغري ذلك 



إىل السماء مع جربائيل ، وفتحت له السموات إىل -مث بعد العشر عرج به ـ صلى اهللا عليه وسلَّم) ٢(
ع فيه صريف األقالم ، مث ناداه اهللا جل وعال وكلمه ، موضع رفيع فوق السماء السابعة ، حىت مس

وفرض عليه الصلوات اخلمس ، فرضها مخسني صالة مث مل يزل يطلبه التخفيف حىت جعلها اهللا مخسا ، 
هي مخس يف العدد ، وهي مخسون يف أم الكتاب ، فمن حافظ على الصلوات اخلمس : فقال اهللا سبحانه 

فرتل بذلك ـ عليه الصالة والسالم ـ ، . سني ، فاحلسنة بعشر أمثاهلا وأداها ؛ كتب اهللا له أجر مخ
صالمها يف . الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر : فاستقرت الصالة مخس صلوات يف اليوم والليلة 

  .مكة ثالث سنني قبل أن يهاجر 

)١/٣٦(  

  

لد الشرك إىل بلد اإلسالم ، وهي باقية إىل االنتقال من ب: واهلجرة . إىل املدينة ) ١(وبعدها أمر باهلجرة 
إنَّ الَّذين توفَّاهم الْملَائكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم قَالُواْ فيم كُنتم قَالُواْ { : أن تقوم الساعة ، والدليل قوله تعاىل 

اساِهللا و ضأَر كُنت ضِ قَالُواْ أَلَمي الْأَرف نيفعضتسا مكُن اَءتسو منهج ماهأْوم كلَئا فَأُويهواْ فاجِرهةً فَتع
مصريا ـ إِلَّا الْمستضعفًِني من الرجالِ والنساِء والْوِلْدان لَا يستطيعونَ حيلَةً ولَا يهتدونَ سبِيلًا ـ 

هنع فُوعى اُهللا أَنْ يسع كلَئا فَأُوا غَفُورفُوكَانَ اُهللا عو وا إِنَّ { : وقوله تعاىل } منآم ينالَّذ يادبا عي
 وندبفَاع ايةٌ فَإِيعاسي وضقال البغوي ـ رمحه اهللا ـ سبب نزول هذه اآلية يف املسلمني الذين يف .} أَر

قوله ـ صلى اهللا عليه : اهلجرة من السنة والدليل على .مكة مل يهاجروا ، ناداهم اهللا باسم اإلميان 
  ".ال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع التوبة ، وال تنقطع التوبة حىت تطلع الشمس من مغرا: " -وسلَّم

__________  
مث هاجر إىل املدينة بعد ما اشتد عليه أذى قريش له وألصحابه ، فأذن اهللا له باهلجرة من مكة ؛ ) ١(

ىل املدينة إىل األنصار وقد بايعوه يف موسم احلج على أن ينتقل إليهم ألجل أذى وظلم قريش ، إ
وكان . فلما متت البيعة وأذن اهللا له باهلجرة هاجر إليهم . وينصروه ـ رضي اهللا عنهم وأرضاهم ـ 

. مث هاجر بقيتهم إىل املدينة . بعض أصحابه قد هاجر قبل ذلك إىل احلبشة ومكثوا عند النجاشي مدة 
  .تقر باملدينة جاء الذين يف احلبشة إىل املدينة ، واستقر اجلميع يف املدينة ، واحلمد هللا فلما اس

)١/٣٧(  

  

  )١(فلما استقر 
__________  



فلما استقر يف املدينة بعد اهلجرة أمره اهللا ببقية شرائع اإلسالم من الزكاة وصيام رمضان وحج ) ١(
ملنكر ؛ ألن املدينة صارت دار إسالم وهي العاصمة األوىل البيت واجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن ا

للمسلمني ؛ فلهذا أمروا ذه األمور ؛ ألم يتمكنون حينئذ من األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، 
وهذا من رمحة اهللا عز وجل أن أجل هذه الواجبات إىل أن هاجر إىل املدينة ، وكان أصل الزكاة 

، ولكن } وَآتواْ حقَّه يوم حصاده { : ال تعاىل يف سورة األنعام وهي مكية مشروعا يف مكة ، كما ق
أنصباؤها ومصارفها وتفاصيل أحكامها ؛ كل هذا صار يف املدينة ، وهكذا صيام رمضان شرع يف السنة 

وللَّه { :  فيه الثانية من اهلجرة ، وهكذا احلج شرع يف السنة التاسعة أو العاشرة من اهلجرة ، وأنزل اهللا
وهكذا اجلهاد أمر به . يف سورة آل عمران وهي مدنية } علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلًا 

يف املدينة ، وكان يف أول األمر جياهد من جاهده ، ويكف عمن كف عنه ، مث أمر بأن يبدأ بالقتال ، 
وإال قاتلهم حىت = =وا، فيدعوهم إىل اهللا يرشدهم إليه، فإن أجابواوأن جياهد الكفار وإن مل يبدؤ

وسن اهللا يف اوس سنة أهل الكتاب ؛ إما . يستجيبوا للحق إال أهل الكتاب فإنه يقبل منهم اجلزية 
  .إسالم وإما جزية ، وأما بقية الكفار إما اإلسالم وإما السيف مع القدرة 

)١/٣٨(  

  

شرائع اإلسالم ، مثل الزكاة ، والصوم ، واحلج ، واألذان ، واجلهاد ، واألمر يف املدينة أمر ببقية 
) ١(أخذ على هذا عشر سنني ، وتويف . باملعروف والنهي عن املنكر ، وغري ذلك من شرائع اإلسالم 

ال خري إال دل األمة عليه ، وال شر إال حذرها . ـ صالة اهللا وسالمه عليه ـ ودينه باق ، وهذا دينه 
واخلري الذي دهلا عليه التوحيد ، ومجيع ما حيبه اهللا ويرضاه ، والشر الذي حذرها عنه الشرك . منه 

بعثه اهللا إىل الناس كافة ، وافترض طاعته على مجيع الثقلني ، اجلن واإلنس ، .ومجيع ما يكرهه اهللا ويأباه 
وكمل اهللا به الدين ، والدليل } لُ اِهللا إِلَيكُم جميعا قُلْ يا أَيها الناس إِني رسو{ : والدليل قوله تعاىل 

تخشوهم واخشون الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم { : قوله تعاىل 
إِنك ميت وإِنهم ميتونَ ـ ثُم { : عاىل قوله ت-والدليل على موته ـ صلى اهللا عليه وسلَّم} الْإِسلَام دينا 

  .} إِنكُم يوم الْقيامة عند ربكُم تختصمونَ 
__________  

الْيوم أَكْملْت { : وبعدما أكمل اهللا به الدين توفاه اهللا إليه بعد عشر سنني من اهلجرة ، قال تعاىل ) ١(
و كُميند ا لَكُميند لَامالْإِس لَكُم يتضري وتمنِع كُملَيع تممم { : وقال جل وعال . } أَتهإِنو تيم كإِن

  .} ميتونَ ـ ثُم إِنكُم يوم الْقيامة عند ربكُم تختصمونَ 

)١/٣٩(  



  

  )١(والناس إذا ماتوا يبعثون 
__________  

واُهللا أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتا ـ ثُم يعيدكُم فيها { : والناس إذا ماتوا يبعثون ، كما قال تعاىل ) ١(
بؤنَّ زعم الَّذين كَفَرواْ أَنْ لَن يبعثُواْ قُلْ بلَى وربي لَتبعثُن ثُم لَتن{ : وقال تعاىل . } ويخرِجكُم إِخراجا 

 ِسريلَى اِهللا يع كذَلو ملْتما ع{ : وقال تعاىل . } بِم ينالَّذ زِيجيضِ لي الْأَرا فمو واتمي السا فم لَّهلو
ويعطون ، فهم حماسبون وجمزيون يوم القيامة ، } أَساؤواْ بِما عملُواْ ويجزِي الَّذين أَحسنواْ بِالْحسنى 

السعيد يرجح . كتبهم بأميام ومشائلهم ، فالسعيد يعطى كتابه بيمينه ، والشقي يعطى كتابه بشماله 
ميزانه ، والكافر خيف ميزانه ، وأصحاب املعاصي على خطر فقد يرجح ميزام بالتوبة ، أو بعفو اهللا ، 

فيها ما شاء اهللا ، مث خيرجهم اهللا من أو باحلسنات ، وقد خيف ميزام فيكونوا من أهل النار ، فيعذبون 
فالواجب على كل مكلف أن حيذر سيئات العمل ، وأن يلزم التوبة . النار بسبب موم على اإلسالم 

فاحلزم كل احلزم أن يأخذ املسلم بالعزمية ن وجياهد . واالستقامة؛ ألنه ال يدري مىت يهجم عليه األجل 
، حىت إذا هجم عليه األجل ؛ إذا = =النصوح من مجيع الذنوبنفسه حىت يستقيم على احلق، والتوبة 

  .هو على خري عمل ، وعلى استقامة ؛ فيفوز بالسعادة والنجاة يوم القيامة 

)١/٤٠(  

  

 { :وقوله تعاىل .} منها خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم ومنها نخرِجكُم تارةً أُخرى { : ، والدليل قوله تعاىل 
وبعد البعث حماسبون وجمزيون . } واُهللا أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتا ـ ثُم يعيدكُم فيها ويخرِجكُم إِخراجا 

لُواْ وِهللا ما في السموات وما في الْأَرضِ ليجزِي الَّذين أَساؤواْ بِما عم{ : بأعماهلم ، والدليل قوله تعاىل 
زعم الَّذين { : ومن كذب بالبعث كفر ، والدليل قوله تعاىل . } ويجزِي الَّذين أَحسنواْ بِالْحسنى 

 ِسريلَى اِهللا يع كذَلو ملْتما عنَّ بِمؤبنلَت ثُم ثُنعبي لَتبرلَى وثٌواْ قُلْ بعبي واْ أَنْ لَنكَفَر {.  
  )١(أرسل اهللا و

__________  
قُلْ { : مرسل إىل مجيع الناس إىل اجلن واإلنس ، كما قال تعاىل -والرسول ـ صلى اهللا عليه وسلَّم) ١(

ا ونذيرا وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً للناسِ بشري{ : ، وقال تعاىل } يا أَيها الناس إِني رسولُ اِهللا إِلَيكُم جميعا 
وهكذا الرسل مجيعا أرسلوا إىل أممهم مبشرين ومنذرين ، من . ؛ فهو خامت األنبياء ليس بعده نيب } 

وقبله آدم ين رسول مكلف ، أرسله اهللا . أوهلم إىل آخرهم ، فأوهلم نوح بعثه ملا وقع الشرك يف قومه 
واستمروا على . ـ عليه الصالة والسالم ـ إىل ذريته ؛ ليعبدوا اهللا بالشريعة اليت جاء ا أبوهم آدم 



اإلسالم واالستقامة ، حىت وقع الشرك يف قوم نوح ، فلما وقع الشرك يف قوم نوح ؛ أرسل اهللا إليهم 
وكل أمة بعث . نوحا ـ عليه الصالة والسالم ـ ، وهو أول الرسل إىل أهل األرض بعد وقوع الشرك 

هم هودا ، مث أرسل اهللا صاحلا إىل قومه مثود ، مث أرسل إبراهيم اهللا إليهم رسوال ؛ فعاد أرسل اهللا إلي
ولوطا وشعيبا وهارون وعيسى وأيوب وداود وسليمان ، مث ختموا مبحمد ـ عليه الصالة والسالم ـ 

.  

)١/٤١(  

  

كٌونَ للناسِ علَى رسلًا مبشرِين ومنذرِين لئَلَّا ي{ : مجيع الرسل مبشرين ومنذرين ، والدليل قوله تعاىل 
  .} اِهللا حجةٌ بعد الرسلِ 

، وهو خامت النبيني ، )١(- صلى اهللا عليه وسلَّم-وأوهلم نوح ـ عليه السالم ـ وآخرهم حممد 
  .}  من بعده إِنا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا إِلَى نوحٍ والنبِيني{ : والدليل على أن أوهلم نوح قوله تعاىل 

__________  
مث ختموا مبحمد ـ عليه الصالة والسالم ـ ، وهو خامتهم وآخرهم وأفضلهم ـ عليه الصالة ) ١(

، فقوله } رسلًا مبشرِين ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى اِهللا حجةٌ بعد الرسلِ { : والسالم ـ قال تعاىل 
يعين ينذرون الناس من الشرك باهللا ومن النار : يبشرون من أطاعهم باجلنة ، ومنذرين: يعين : مبشرين 

ونذيرا = =أرسله اهللا بشريا- صلى اهللا عليه وسلَّم-وهكذا حممد . والعذاب األليم إذا خالفوا أمر اهللا 
، وقال } ا ـ وداعيا إِلَى اِهللا بِإِذْنِه وسراجا منِريا إِنا أَرسلْناك شاهدا ومبشرا ونذير{ : ، كما قال تعاىل 

فالواجب على مجيع . } ما كَانَ محمد أَبا أَحد من رجالكُم ولَكن رسولَ اِهللا وخاتم النبِيني { : تعاىل 
وقد وعدها . اد ملا جاء به من اهلدى فكل أمة جيب عليها أن تتبع رسوهلا ، وتنق. األمم اتباع رسلهم 

اهللا على ذلك السعادة يف الدنيا واآلخرة ، وأكثر اخللق قد عصوا رسلهم وخالفوا ما جاءت به الرسل ، 
وإِنْ تطع أَكْثَر من في الْأَرضِ { : وقال تعاىل } وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمنني { : قال تعاىل 

بِيلِ اِهللا يس نع لُّوك{ : ، وقال تعاىل } ضكُورالش يادبع نيل مقَل{ : ، وقال تعاىل } و قدص لَقَدو
 نِنيمؤالْم نإِلَّا فَرِيقًا م هظَن يسلإِب هِملَيع {.  

)١/٤٢(  

  

بادة اهللا وحده وينهاهم عن بع) ١(وكل أمة بعث اهللا إليهم رسوال من نوح إىل حممد يأمرهم 
  )٢(الطاغوت



__________  
ولَقَد { : قال تعاىل . وكل رسول يدعو أمته إىل توحيد اهللا ، وطاعته وترك الشرك به ومعصيته ) ١(

 واْ الطَّاغُوتنِبتاجواْ اَهللا ودباع ولًا أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعوه ووحدوه أطيع: ، اعبدوا اهللا يعين } ب
  .واستقيموا على دينه ، واجتنبوا الطاغوت 

هو كل ما عبد من دون اهللا وهو راض ، وكل من حكم بغري ما أنزل اهللا ، أو دعا إىل : والطاغوت ) ٢(
هو الذي يتجاوز احلد إما بشركه وكفره ، وإما بدعوته إىل ذلك ، وشرهم : والطاغوت . ذلك 

ذا كل من دعا إىل عبادة نفسه ، أو رضي أن يعبد من دون اهللا ، وهك. ورأسهم إبليس ـ لعنه اهللا ـ
كفرعون والنمرود ، أو ادعى شيئا من علم الغيب ؛ كالكهنة والعرافني والسحرة يف اجلاهلية ويف 

وكل من جاوز احلد . وكذلك من حكم بغري ما أنزل اهللا متعمدا ، فهؤالء رؤوس الطواغيت . اإلسالم 
} لَا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي { قال تعاىل ك .  ؛ يسمى طاغوت ، وخرج عن طاعة اهللا

قال . الكفر باهللا والضالل : ، والغي -اإلسالم وما جاء به النيب ـ صلى اهللا عليه وسلَّم: ؛ فالرشد 
د استمسك بِالْعروة الْوثْقَى لَا انفصام لَها واُهللا سميع عليم فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاِهللا فَقَ{ : تعاىل 
يعين : } ويؤمن بِاِهللا { يعين يتربأ منه ، ويعتقد بطالنه ، فيتربأ من الشرك ، : فيكفر بالطاغوت . } 

ة والسالم ـ وينقاد لذلك يصدق أن اهللا معبوده ، وإهله احلق ، ويؤمن بالشريعة ومبحمد ـ عليه الصال
وهي ال إله إال : } بِالْعروة الْوثْقَى { استعصم ، : يعين : } فَقَد استمسك { : مث قال . هذا هو املؤمن . 

فقد استمسك بالعروة اليت ال انقطاع هلا ، بل من استمسك ا صادقا : اهللا ؛ كلمة التوحيد ، يعين 
توحيد اهللا ، وطاعته ، واتباع : نة والكرامة ؛ ألن هلا حقوقا ، وهي واستقام عليها ، وصل إىل اجل

هو خامت األنبياء واملرسلني ، وهو رسول اهللا إىل مجيع أهل - صلى اهللا عليه وسلَّم-وحممد . شريعته 
جيوز ألحد = =األرض ، من اجلن واإلنس ، فيجب على مجيع املكلفني طاعته واتباع شريعته، وال

ومجيع الشرائع املاضية كلها نسخت بشريعته ـ عليه الصالة والسالم ـ كما قال اهللا  . اخلروج عنها
فَالَّذين { : وقال قبلها سبحانه . اآلية } قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اِهللا إِلَيكُم جميعا { : عز وجل 

{ : وقال سبحانه . }  النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ َآمنواْ بِه وعزروه ونصروه واتبعواْ
 هدعوم ارابِ فَالنزالْأَح نم بِه كْفُرن يموقال ـ عليه الصالة والسالم ـ يف احلديث الصحيح } و ، " :

ال نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي والذي نفسي بيده ؛ ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي و
واآليات واألحاديث يف ذلك كثرية ] . أخرجه مسلم يف صحيحه " [ أرسلْت به إال كان من أهل النار 

وقد أمجع أهل العلم ـ رمحهم اهللا ـ على أنه ال يسع أحدا من هذه األمة اخلروج على شريعة حممد . 
نسأل اهللا العافية . لك ؛ فهو كافركفرا أكرب خمرجا من امللة ، وأن من اعتقد ذ- صلى اهللا عليه وسلَّم-

  .والسالمة 

)١/٤٣(  



  

وافترض اهللا } ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اعبدواْ اَهللا واجتنِبواْ الطَّاغُوت { : والدليل قوله تعاىل . 
قال ابن القيم ـ رمحه اهللا تعاىل ـ معىن الطاغوت ما . على مجيع العباد الكفر بالطاغوت واإلميان باهللا

إبليس ـ : جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ، والطواغيت كثريون ، ورؤوسهم مخسة 
لعنه اهللا ـ ، ومن عبد وهو راض ، ومن دعا الناس إىل عبادة نفسه ، ومن ادعى شيئا من علم الغيب ، 

لَا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي فَمن { : هللا ، والدليل قوله تعاىل ومن حكم بغري ما أنزل ا
 يملع يعماُهللا سا ولَه امصفثْقَى لَا انالْو ةوربِالْع كسمتاس بِاِهللا فَقَد نمؤيو بِالطَّاغُوت كْفُري {.  

  )١(رأس األمر: "  إال اهللا ، ويف احلديث وهذا هو معىن ال إله
__________  

فعلى " . رأس األمر اإلسالم ، وعموده الصالة ، وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا " ويف احلديث ) ١(
مجيع املكلفني أن يوحدوا اهللا ، ويعبدوه دون كل ما سواه ، وأن يكفروا بالطاغوت وينكروا عبادته ، 

يعين " : رأس األمر " و . ، واتباع شريعته ـ سبحانه وتعاىل ـ ، وتعظيم أمره ويه ويلتزموا بالتوحيد 
فمن التزم ا دخل . رأس الدين هو اإلسالم ، يعين شهادة أن ال إله إال اهللا ، وأن حممد رسول اهللا 

ي ذلك وهي الركن الثاين ، وهي أعظم األركان بعد الشهادتني ، مث يل: وعموده الصالة . اإلسالم 
؛ ألن به صيانة الدين " وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا . " الزكاة، والصيام ، واحلج ، وبقية أوامر اهللا 

فهو ذروة سنامه ـ من جهة ما تضمنه من محاية . ومحايته ، وبه دعوة الناس إىل دين اهللا وإلزامهم باحلق 
  .واهللا أعلم . الدين والدعوة إىل احلق 

بواسطة موقع أيب عبداهللا اآلجري لطلب العلم ) Word(طلبة العلم، وحول إىل صورة أعده بعض ( ) 
  .هـ١٤٢٦ مجادي الثانية ١٥واملتون العلمية، مت االنتهاء منه صبيحة يوم اجلمعة 
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  ).١(واهللا أعلم" . اإلسالم ، وعموده الصالة ، وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا 
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